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ŚWIATOWE FORUM PODATKOWE OECD  
12 COROCZNE SPOTKANIE W SPRAWIE UMÓW O UNIKANIU PO

DWÓJNEGO OPODATKOWANIA  
O ECD , PARYŻ, 2 0 -2 1 .9 .2 0 0 7  R.

Międzynarodowe prawo podatkowe, którego zasadnicza cześć 
stanowią bilateralne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, pod
lega procesowi ujednolicenia w skali globalnej. Podstawowym instrumen
tem temu służącym są modele konwencji w sprawie unikania podwójnego 
opodatkowania opracowywane przez organizacje międzynarodowe. Naj
większą role w  tym zakresie odgrywa model konwencji opracowany przez 
Komitet ds. Podatkowych OECD. Organizacja ta jest bardzo aktywna na 
polu międzynarodowego prawa podatkowego. Poza pracami nad unifikacją 
tej dziedziny prawa międzynarodowego, jest ona także organizatorem spot
kań o charakterze naukowo-szkoleniowym. Jednym z takich przedsięwzięć 
jest organizacja corocznych Światowych Forów Podatkowych w siedzibie 
OECD w Paryżu. Tegoroczne -  12 -  spotkanie poświecone było „Praktycz
nym problemom stosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowa
nia". Odbyło się ono w dniach 20-21.9.2007 r. w Paryżu.

Konferencję rozpoczęła sesja plenarna otworzona przez Angela Gur- 
rię -  Sekretarza Generalnego OECD. Podczas tejże sesji wystąpili Pascal 
Saint-Amans (Przewodniczący I Grupy Roboczej OECD), David Partington 
(OECD), David Butler (OECD), Ariane Pickering (Australia) oraz Lizeng Feng 
(Chiny), którzy omówili ogólne zagadnienia związane z niektóre aspekty 
administracyjne stosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. 
Następnie uczestnicy forum mieli możliwość uczestnictwa w trzech rów
nocześnie odbywających się sesjach. Pierwsza z nich była poświecona tzw. 
procedurze wzajemnego porozumiewania (tzw. mutual agreement pro- 
ceedure). Procedura ta przewidziana jest w przepisach umów o unikaniu 
podwójnego opodatkowania (opartych na art. 25 MK OECD). Polega ona na 
uzgadnianiu przez właściwe organy państw stron spójnej interpretacji da
nej umowy, która zapewni opodatkowanie określonych podatników pozwa
lające w maksymalnym stopniu osiągnąć jej cel, tzn. eliminację podwójnego 
opodatkowania oraz przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania.
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Druga sesja poświecona była problemom administracyjnym w zakre
sie opodatkowania dywidend, odsetek, należności licencyjnych oraz zysków 
kapitałowych. Opodatkowanie dochodów z powyższych źródeł związane 
jest z pobraniem podatku u źródła (tzw. withholding tax), który potrącany 
jest przez podmiot wypłacający osiągnięty transgranicznie dochód. Podatek 
ten jest następnie potrącany przez odbiorcę danej należności od podatku 
przypadającego do zapłaty w jego państwie rezydencji. Sesja ta poświęco
na była przede wszystkim omówieniu bardzo złożonych problemów admi
nistracyjnych i dowodowych związanych z odliczeniem (skredytowaniem) 
w państwie beneficjenta płatności podatku pobranego u źródła.

Trzecia równoległa sesja poświęcona była opodatkowaniu usług. 
W jej ramach omawiane były kwestie związane z opodatkowaniem stałych 
zakładów.

Drugiego dnia forum (Piątek, 21.9.2007 r.) powtórzono (równolegle) 
dwie pierwsze sesje, które odbyły się pierwszego dnia konferencji. Ponadto 
w tym, samym czasie miała miejsce trzecia sesja poświecona problematyce 
międzynarodowej, wzajemnej pomocy w poborze podatków.

Każda z sesji, które miały miejsce w ciągu obu dniu konferencji po
świecona była analizie abstrakcyjnych kazusów przygotowanych przez per
sonel OECD. Analiza prowadzona była przez zaproszonych przedstawicieli 
świata nauki oraz prominentnych przedstawicieli administracji podatko
wych państw członkowskich OECD (z reguły członków Grup Roboczych lub 
Komitetu ds. Podatkowych OECD). Podczas każdej z sesji roboczych miała 
miejsce interesująca dyskusja z udziałem mówców, personelu OECD oraz 
uczestników forum.

Konferencje zakończyła sesja plenarna, poświecona omówieniu wy
roków sadów krajowych państw członkowskich OECD, zapadłych ostatnio 
w sprawach dotyczących administracyjnych aspektów stosowania umów 
o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz nowych wytycznych admi
nistracyjnych wydanych przez ministerstwa finansów państw członkow
skich. Omawiano przede wszystkim wyroki z Portugalii oraz nowe wytycz
ne administracyjne w Holandii.

Sesje plenarna oraz cala konferencje zakończyło wystąpienie Jeffreya 
Owensa -  Dyrektora Centrum Polityki i Administracji Podatkowej OECD.
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